
 
Referat fra bestyrelsesmøde i afd. 24 onsdag d. 29. april 2020 
 
 

1) Deltagere 
Formand Marianne nr. 11,    
Næstformand Ketty nr.13,    
Sekretær Erik nr.27,      
Mødearrangør Niels nr.1,    
Kasser Knud nr.11,   
Suppleant  Mette nr.32   
 

2) Møde med driftschef John  fra DOMI. 
Bestyrelsen havde møde med John d.16. februar 2020 hvor vi fik samlet op på de ting 
der har været udestående mellem afd.24 og DOMI. 
Vi fik afklaret alle punkter og her imellem var der spørgsmål som var kommet fra jer! 
Her er svarene: 
 
a) Problemer med at udelamperne kan være tændte på mørke dage? 

Svaret er at lamperne er styret af censorer der styrer tænd/sluk. De formodes at 
være beskidte. 
 

b) Juletræet er hidtil blevet afmonteret og fjernet kort efter juleaften? 
Svaret er det gør man konsekvent alle steder for at imødegå vandalisering. 
Vi - afd.24 har ønsket at træet bliver stående til efter nytår! 
 

c) Afdelingen har tidligere betalt for myrebekæmpelse med ringe resultat. 
Nu har DOMI meddelt at myrebekæmpelse fremover er for egen regning. 
Husk at bruge godkendte produkter! 
Hvis nogen har gode erfaringer med specielle produkter vil vi gerne vide det, så alle 
kan få glæde af denne viden. 
Fliser der skal omlægges vil ske på afdelingens regning, men flisebelægning ud over 
standard er for lejers regning.          

 
d) Rottebekæmpelse  

Hvorfor skal DOMI kontaktes og ikke kommunen, hvis der er mistanke om rotter? 
Svaret er at DOMI har en aftale med en privat leverandør som at De mener er bedre 
og derfor billigere i det lange løb 

  
 

 
 



 
 

e) Rågeplage 
Domi har i andre afdelinger en aftale med private jægere der prøver at holde 
bestanden nede. Men skoven ved Vestergade er privat, og ejeren ønsker ikke at der 
bliver skudt i hans skov. 

 
f) Røggener fra brændeovne 

Vi har spurgt DOMI om de har udstyr til at måle røggener? 
Det har de ikke. Vi beder jer stadig om at I henvender jer til bestyrelsen ved 
vedvarende gener. 

 
g) Hvad skete der med træet fra de træer der blev beskåret i vinter? 

Træet blev kørt til Odder og solgt. Af det indkomne beløb gik til en del til lejebetaling 
af lift og resten til driftsafdelingen.   

 
 

3) Vores skur til affaldscontainere skal nødig ende som en losseplads! 
Det skal der strammes op på, så hermed nogle retningslinjer i bedes rette jer efter! 
 
a) Storskrald må hensættes tidligst to dage før afhentning! (På højre side af skuret) 
b) Batterier skal være i lukket pose! 
c) Hækafklip må først hensættes når det annonceres ved opslag. Og det skal være i 

lukkede sække! 
 

4) Hele vores område er begunstiget med en række flotte træer og beplantninger. Hvis de 
er til gene kan der blive tale om en let beskæring, og kun i yderste tilfælde fældning. 
Beslutningen om hvad der skal ske foretages af bestyrelsen, derfor bedes I henvende jer 
til denne hvis I føler at der er gener. 

 
Næste møde holdes ad hoc, grundet Corona. 
 
Til opslagstavlen: 

 

Flagmænd i afd.24, Stadionvænget, Hou 
 

Flagmand Knud Hansen, nr. 11   
Flagmand Polle Hede, nr. 16    
Flagmand Niels Juul Jensen, nr. 1   


